Stranica 1.

"SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE SV. FILIP I JAKOV"

Broj 3 - LIPANJ 2012.

SLUŽBENI GLASNIK
p 0

OPĆINE SV. FILIP I JAKOV

GOD. XX.

11. lipnja 2012. godine

BROJ 3.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršavanju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2011. godinu........................................................................................................ str. 3.
Izvješće o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređenja objekata komunalne infrastrukture
za 2011. godinu.............................................................................................................................. str. 3.
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2011. godinu........................................................................................................ str. 3.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011.
godinu............................................................................................................................................ str. 3.
Odluka o regulaciji prometa tijekom turističke sezone................................................................... str. 4.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za uporabu javnih površina................... str. 5.
Odluka o davanju suglasnosti na cjenik usluga koncesionara „Loši“ Pakoštane........................... str. 5.
Odluka o davanju suglasnosti........................................................................................................ str. 6.
Odluka o zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone.................................. str. 6.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja turističke tone Primorje u Sv.
Filip i Jakovu T3 (1. Plan) za javnu raspravu o objavu javne rasprave........................................... str. 7.
2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone
Smiljevača za javnu raspravu i objavu javne rasprave.................................................................... str. 7.

OPĆINA SV. FILIP I JAKOV

Stranica 2.

"SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE SV. FILIP I JAKOV"

OPĆINA SV. FILIP I JAKOV

Broj 3 - LIPANJ 2012.

Stranica 3.

"SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE SV. FILIP I JAKOV"

Na temelju članka 32. Statuta Općine Sv. Filip i Jakov
(„Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“ br. 2/09), a u
svezi članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni
tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), Općinsko
vijeće Općine Sv. Filip i Jakov, na 17.sjednici održanoj
11. lipnja 2012. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršavanju Programa
izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2011. godinu

PROGRAM
Izgradnja ceste do nove škole
Izgradnja mrtvačnice u Sv. Filip i
Jakovu
Projektna dokumentacija
Dokumenti prostornog uređenja
SVEUKUPNO:

PLANIRANO
780.000,00

393.761,22

394.000,00

55.376,00
51.045,00
1.276.681,87

97.000,00
90.000,00
1.361.000,00

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SV. FILIP I JAKOV
Predsjednik
Milivoj Milat, dipl.agr.

II.
Izvješće iz točke I. sastavni je dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Sv. Filip i Jakov“.
Klasa: 021-05/12-01/22
Ur.broj: 2198/19-11-2
Sv. Filip i Jakov, 11. lipnja 2012. godine

Na temelju članka br. 32. Statuta Općine Sv. Filip i
Jakov („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“ br.
2/09), a u svezi članka 28. stavak 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj
26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i
49/11), Općinsko vijeće Općine Sv. Filip i Jakov, na 17.
sjednici održanoj 11. lipnja 2012. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o Izvršenju Programa
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2011. godinu

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SV. FILIP I JAKOV
Predsjednik
Milat Milivoj, dipl.agr.
Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni
tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), i članka 32.
Statuta Općine Sv. Filip i Jakov, Općinsko vijeće Općine
Sv. Filip i Jakov, na 17. sjednici održanoj 11. lipnja
2012. godine usvojilo je
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa
izgradnje objekata i uređenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2011. godinu
Programom izgradnje objekata i uređenja komunalne
infrastrukture u Općini Sv. Filip i Jakov za 2011. godinu,
predviđena je izgradnja:

I.
Usvaja se Izvješće o izvršavanju Programa održavanja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011.
godinu („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“ br.
2/09).
II.
Izviješće iz točke I. Sastavni je dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Sv. Filip i Jakov“.
Klasa: 021-05/12-01/23
Urbroj: 2198/19-11-2
Sv. Filip i Jakov, 11. lipnja 2012. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SV. FILIP I JAKOV

Ceste do nove škole;
Mrtvačnice u Sv. Filip i Jakovu;
Projektna dokumentacija;
Dokumenti prostornog uređenja.

Predsjednik
Milivoj Milat, dipl.agr.

Financijska sredstva za ostvarivanje ovog Programa
utrošena su na slijedeći način:
− prihodi od komunalnog doprinosa,
− prihodi od subjekata unutar države
− i prihodi od tekuće pomoći.
Planirano: 1.361.000,00 kuna
Ostvareno: 1.276.681,87 kuna.
Utvrđuje se izvršenje Programa kako slijedi:

OSTVARENO
776.499,65

Klasa: 021-05/12-01/22
Urbroj: 2198/19-12-1
Sv. Filip i Jakov, 11. lipnja 2012. godine

I.
Usvaja se Izvješće o izvršavanju Programa Održavanja
objekata i komunalne infrastrukture za 2011. godinu .

1.
2.
3.
4.

Broj 3 - LIPANJ 2012.

Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 – pročišćeni
tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), i članka 32.
Statuta Općine Sv. Filip i Jakov, Općinsko vijeće Općine
Sv. Filip i Jakov, na 17. sjednici održanoj 11. lipnja
2012. godine usvojilo je
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2011. godinu
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Programom održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2011. godinu predviđeno je:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Održavanje plaža;
Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva;
Održavanje javnih površina;
Održavanje groblja;
Održavanje javne rasvjete;
Ostali poslovi i materijal za tekuće održavanje.

Iskaz financijskih prihoda za ostvarivanje
Programa je slijedeći
− prihodi od komunalne naknade
Planirano: 660.000,00 kuna
Ostvareno: 542.427,01 kuna.

ovog

Utvrđuje se izvršenje Programa kako slijedi:
PROGRAM
Održavanje plaža
Održavanje nerazvrstanih cesta i
polj.puteva
Održavanje javnih površina
Održavanje groblja
Održavanje javne rasvjete
Ostali poslovi i materijal za
tekuće održavanje
SVEUKUPNO:

OSTVARENO
102.378,66

PLANIRANO
130.000,00

3.780,60

27.000,00

61.541,22
45.018,00
118.772,49

65.000,00
65.000,00
150.000,00

190.936,04

223.000,00

542.427,01

660.000,00

Klasa: 021-05/12-01/23
Urbroj: 2198/19-12-1
Sv. Filip i Jakov, 11. lipnja 2012. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SV. FILIP I JAKOV
Predsjednik
Milivoj Milat, dipl.agr.
Na temelju čl. 5. i 184. Zakona o sigurnosti prometa na
cestama („Narodne novine“ broj 59/96) i članka 32.
Statuta Općine Sv. Filip i Jakov („Službeni glasnik
Općine Sv. Filip i Jakov“ br. 01/09) Općinsko vijeće
Općine Sv. Filip i Jakov, na svojoj 17. sjednici održanoj
dana 11.lipnja 2012. godine, donijelo je
ODLUKU
o regulaciji prometa tijekom turističke sezone
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se regulacija prometa na
području Općine Sv. Filip i Jakov i to u naseljima Sv.
Filip i Jakov i Turanj za vrijeme turističke sezone od 15.
lipnja do 15. rujna 2012.godine.
Članak 2.
U mjestu Sv. Filip i Jakov uređuje se promet na način
da se na Obali kralja Tomislava zabranjuje promet za
sva motorna vozila od 19,00 sati do 02,00 sat.
U mjestu Turanj uređuje se promet na način da se na
Obali zabranjuje promet za sva motorna vozila od 19,00
sati do 02,00 sat na lokacija od plaže „Morovićka“ do
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nogometnog igrališta, što će se regulirati prometnim
znakovima. Prostor između predstavlja pješačku zonu.
Članak 3.
Zabrana prometa u mjestu Sv. Filip i Jakov urediti će se
na način da se kod ulaza u auto kamp «Đardin»
postavlja rampa u obliku lanca te se kod Jedriličarskog
kluba postavlja druga rampa u obliku lanca.
U mjestu Turanj rampa u obliku lanca će se postaviti
kod kafića „Toreta“ , kod nogometnog igrališta (Popova
kuća) i kod kaštela.
Prostor između jedne i druge rampe predstavlja
pješačku zonu u kojoj mogu prometovati bez odobrenja:
− vozila hitne pomoći
− vatrogasna vozila
− vozila MUP-a
− vozila istražnog suca
− vozila koje prevoze umrle osobe
− pokretni stolci s motorom za invalide i nemoćne
osobe
− dječja prijevozna sredstva (dječji bicikli,
automobilići na električni ili nožni pogon i sl.)
kojima upravljaju djeca do navršene sedme
godine života.
Ovo prometovanje bez odobrenja u pješačkoj zoni
odnosi se na mjesto Turanj.
Članak 4.
Prometovanje prijevoznim sredstvima u pješačkoj zoni
odobrit će se za potrebe:
− održavanje čistoće i odvoženja komunalnog
otpada;
− održavanje komunalne infrastrukture;
− deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije;
− održavanje električnih objekata i uređaja;
− dopreme robe za opskrbu prodavaonica, tržnice i
ugostiteljskih objekata;
− doprema plina i ogrijeva;
− prijevoza poštanskih pošiljki;
− prijevoza teških invalida i bolesnih osoba;
− u drugim slučajevima po odobrenju tijela
Općinske uprave.
Članak 5.
Do 30. rujna 2012. godine u Sv. Filip i Jakovu
zabranjuje se parkiranje:
− u ulici kralja Petra Krešimira IV i to obostrano;
− u ulici Ivana Danila s desne strane u smjeru
vožnje cijelom dužinom;
− na obali kralja Tomislava do Pošte obostrano;
− na obali kralja Tomislava cijelom dužinom
obostrano u smjeru Turnja
− Na obali kralja Tomislava od Kontovog mula
cijelom dužinom na lijevoj strani u smjeru Turnja;
− Na obali kralja Tomislava na trgu kod masline ;
− Od Galerije prema buffetu „Plaža“ i od buffeta
„Plaža“ do skakaonice;
− Na starom mulu (s južne strane spomenika i
parka);
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u ulici Put Primorja s lijeve strane u smjeru
Biograda na Moru;
na trgu „Na vr' sela“ s lijeve strane u smjeru
vožnje (ulaz u Kuntratu);

Klasa: 021-05/12-01/19
Urbroj: 2198/19-12-1
Sv. Filip i Jakov, 11. lipnja 2012. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SV. FILIP I JAKOV

Od zabrane parkiranje izuzimaju se vozila za dostavu.
Dozvoljavaju im se zaustavljanje i dostava do 15 minuta
maksimalno.
Određuju se i četiri parkirna mjesta na mulu ispred
zgrade pošte i to za službeni automobil Općine, te
automobile pošte i banke.
Osim na predviđenim parkiralištima u Sv. Filip i Jakovu
dozvoljava se parkiranje:
− u ulici Ivana Danila s lijeve strane u smjeru vožnje
i to od ulice Rogovski Pristan do trga „Na vr'
sela“;
− na trgu „Na vr' sela“ s desne strane u smjeru
vožnje ispred Banove kuće;
− u ulici kralja Zvonimira s desne strane u smjeru
vožnje do početka Liburnske ulice;
− u ulici Put Primorja s desne strane u smjeru
Biograda na Moru cijelom dužinom.
Nadležna policijska uprava vodi evidenciju o
napravljenim prekršajima i o tome izvješćuje Upravni
odjel Općine.
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Predsjednik
Milivoj Milat, dipl.agr.
Na temelju čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96,137/99,
22/00, 73/00, 114/01 i 79/06) i članka 32. Statuta
Općine Sv. Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sv.
Filip i Jakov, broj 2/09“) Općinsko vijeće Općine Sv. Filip
i Jakov na svojoj 17. sjednici, održanoj dana 11. lipnja
2012. godine , donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za
uporabu javnih površina
Članak 1.
U Odluci o naknadama za uporabu javnih površina
(„Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“, broj 1/96)
mijenja se čl. 4. tako da sada isti glasi:
„Članak 4.

Članak 6.
Upravni odjel Općine može u izuzetnim slučajevima
izdati odobrenje za jednokratno obavljanje prometa u
pješačkoj zoni izvan propisanog vremena ako ocijeni da
je to neophodno.

Zakup javnih površina odobrava se na vrijeme koje ne
može biti kraće od 4 mjeseca.

Članak 7.
Zbog nesmetanog odvijanja prometa u ulici Ivana Danila
ispred kioska ispod zida „Đurđenovac“ i prodavaonice
Konzuma regulira se dostava i opskrba istih u vremenu
od 6,30 sati do 8,30 sati i to na način da se kamioni za
dostavu mogu parkirati u ulici kralja Petra Krešimira IV.
isključivo uz južni zid prodavaonice „Konzum“.

Javna površina uz poslovni prostor (ugostiteljska terasa
- štekat) daje se u zakup korisniku poslovnog prostora
izravnom pogodbom.“

Članak 8.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da regulira organizaciju i
način naplate parkiranja u Sv. Filip i Jakovu.

Visina naknade za korištenje javnih površina utvrđuje
se u iznosu od 18,00 kn /m2 mjesečno.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
„Službenom glasniku Općine Sv. Filip i Jakov“.
Klasa: 021-05/12-01/21
Urbroj: 2198/19-12-1
Sv. Filip i Jakov, 11. lipnja 2012. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SV. FILIP I JAKOV

Članak 9.
Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi nadležna
policijska uprava sukladno Zakonu o sigurnosti prometa
na cestama.
KAZNENE ODREDBE
Članak 9.
Globom u iznosu od 1.000,00 Kn kaznit će se za
prekršaj pravna osoba, a u iznosu od 200,00 Kn fizička
osoba za prekršaje iz ove Odluke.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objavit će
se u „Službenom glasniku Općine Sv. Filip i Jakov“.

Predsjednik
Milivoj Milat, dipl.agr.
Na temelju članka 21. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (NN broj 36/95, 109/95, 59/01, 26/03,
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 153/09) i članka
25. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i
Jakov („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“ br.
2/09) Općinsko vijeće Općine Sv. Filip i Jakov, na svojoj
17. sjednici održanoj dana 11. lipnja 2012. godine,
donosi

OPĆINA SV. FILIP I JAKOV
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o davanju suglasnosti na cjenik usluga
koncesionara „Loši“ Pakoštane
Daje se suglasnost na cjenik usluga prijevozničkom
obrtu „Loši“ iz Pakoštana, koncesionaru za skupljanje i
odvoz komunalnog otpada na području Općine Sv. Filip
i Jakov, a koji je bio sastavni dio natječajne
dokumentacije za dobivanje koncesije.
Klasa: 021-05/12-01/24
Urbroj: 2198/19-12-1
Sv. Filip i Jakov, 11. lipnja 2012. godine
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Vrste građevinskih radova koji se zabranjuju su: svi
zemljani iskopi, rušenja, zidanje odnosno izrada
konstruktivnih dijelova građevine, vanjsko žbukanje i
izrada krova sve neovisno o načinu gradnje.
Iznimno, građevinski radovi koji se mogu izvoditi u
razdoblju iz čl. 1. su interventni radovi na sanaciji
objekata i uređaja komunalne infrastrukture radi
otklanjanja kvarova te radovi u interesa za Općinu Sv.
Filip i Jakov.
Članak 3.
Nadzor nad ovom Odlukom provodi komunalni redar
Općine Sv. Filip i Jakov.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE S. FILIP I JAKOV
Predsjednik
Milivoj Milat, dipl.agr.
Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i
naobrazbi („NN“ broj 97/7/07) i članka 25. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov (Službeni
glasnik Općine Sv. Filip i Jakov br. 2/09) Općinsko
vijeće Općine Sv. Filip i Jakov na svojoj 17. sjednici
održanoj dana 11. lipnja 2012. godine donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti
Daje se suglasnost na Odluku o upisu djece i mjerilima
upisa u Dječji vrtić „Cvit“ u pedagoškoj 2012/2013 godini
koju je donijelo Upravno vijeće na svojoj sjednici
održanoj dana 5. svibnja 2012. godine pod Klasa: 60102/12-01/10.
Klasa: 021-05/12-01/25
Urbroj: 2198/19-12-1
Sv. Filip i Jakov, 11. lipnja 2012. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE S. FILIP I JAKOV
Predsjednik
Milivoj Milat, dipl.agr.
Na temelju čl. 251. Zakona o prostornom uređenju i
gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 76/07, 38/09 ,
55/11 i 90/11)) i 32.Statuta Općine Sv. Filip i Jakov
(Službeni Glasnik Općine Sv. Filip i Jakov br. 01/09),
Općinsko vijeće Općine Sv. Filip i Jakov, na svojoj 17.
sjednici održanoj dana 11. lipnja 2012.godine donijelo je
ODLUKU
o zabrani izvođenja građevinskih radova
tijekom turističke sezone

Komunalni redar provodi nadzor nad provođenjem ove
Odluke na način da će utvrditi svaku gradnju, odnosno
izvođenje pojedinih građevinskih radova, investitora,
odnosno izvođača koji gradi ili izvodi radove za vrijeme
dok je Odluka na snazi, te protiv njega podnijeti
prekršajnu prijavu.
Članak 4.
Načelnik Općine će o svakom utvrđenom slučaju iz čl.
3. stavka 3. ove Odluke odmah obavijestiti Ministarstvo
zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
Članak 5.
Iznimno od odredbi čl. 2. ove Odluke Općinski načelnik
može po zahtjevu investitora odobriti izvođenje
građevinskih radova ako utvrdi da izvođenje traženih
građevinskih radova na toj lokaciji neće utjecati na
turističku sezonu.
Članak 6.
Za slučaj izvođenja građevnih radova protivno ovoj
odluci komunalni redar ovlašten je izreći globu
investitoru i izvođaču radova i to:
- fizičkoj osobi u iznosu od 200,00 Kn
- pravnoj osobi u iznosu od 1.000,00 Kn.
Članak 7.
Za slučaj izvođenja građevinskih radova protivno ovoj
odluci protiv investitora i izvođača radova pokrenut će e
prekršajni postupak, sukladno odredbi članka 179.
stavak 2. i 3. i članka 184. stavak 4. i 5. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
„Službenom glasniku Općine Sv. Filip i Jakov“.
Klasa: 021-05/12-01/20
Urbroj: 2198/19-12-1
Sv. Filip i Jakov, 11. lipnja 2012.godine

Članak 1.
Na području Općine Sv. Filip i Jakov u svim priobalnim
naseljima zabranjuje se izvođenje građevinskih radova
na gradnji objekata u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna
2012.godine.
Članak 2.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SV. FILIP I JAKOV
Predsjednik
Milivoj Milat, dipl.agr.
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Temeljem članka 84. i 86. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i
članka 32. Statuta Općine Sv. Filip i Jakov (Službeni
glasnik Općine Sv. Filip i Jakov br. 2/09) općinski
načelnik donosi:
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana
uređenja turističke zone Primorje u Sv. Filipu i
Jakovu T3 (1. Plan) za javnu raspravu i objavu javne
rasprave
Članak 1.
Temeljem nacrta prijedloga Urbanističkog plana
uređenja turističke zone Primorje u Sv. Filipu i Jakovu
T3 (1.plan) i izvješća o prethodnoj raspravi utvrđujem
prijedlog UPU-a za javnu raspravu i upućujem na javnu
raspravu.
Članak 2.
Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a
održati će se od 6. lipnja do 6. srpnja 2012. godine.
Članak 3.
Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog Izmjena i
dopuna UPU-a biti će izložen na javni uvid radnim
danom u vremenu od 8:00 do 14:00 sati u općinskoj
vijećnici Općine Sv. Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava
16, 23207 Sv. Filip i Jakov
Članak 4.
Javno izlaganje održati će se 20. lipnja 2012. godine s
početkom u 13:00 sati u općinskoj vijećnici Općine Sv.
Filip i Jakov.
Članak 5.
Posebna obavijest o javnoj raspravi poslat će se tijelima
i osobama određenim posebnim propisima koja su dala
zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane
dokumente) za izradu UPU-a iz područja svog
djelokruga te ostalim osobama određenim Odlukom o
izradi UPU-a.

Broj 3 - LIPANJ 2012.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Sv. Filip i
Jakov“.
Klasa: 022-05/19-01/88
Urbroj: 2198/19-12-01
Sv. Filip i Jakov, 25. svibnja 2012. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Općinski načelnik
Igor Pedisić
Temeljem članka 84. i 86. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i
članka 32. Statuta Općine Sv. Filip i Jakov (Službeni
glasnik Općine Sv. Filip i Jakov br. 2/09) općinski
načelnik donosi:
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja zone Smiljevača za
javnu raspravu i objavu javne rasprave
Članak 1.
Temeljem nacrta prijedloga Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja zone Smiljevača i izvješća
o prethodnoj raspravi utvrđujem prijedlog Izmjena i
dopuna UPU-a za javnu raspravu i upućujem na javnu
raspravu.
Članak 2.
Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a
održati će se od 6. lipnja do 21. lipnja 2012. godine.
Članak 3.
Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog Izmjena i
dopuna UPU-a biti će izložen na javni uvid radnim
danom u vremenu od 8:00 do 14:00 sati u općinskoj
vijećnici Općine Sv. Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava
16, 23207 Sv. Filip i Jakov

Članak 6.
Prijedlozi, primjedbe, očitovanja i mišljenja na prijedlog
UPU-a moći će se:
− upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti uz
izloženi Prijedlog UPU-a (u vrijeme trajanja
javnog uvida);
− dati u zapisnik za vrijeme trajanja javnog
izlaganja;
− dostaviti u Jedinstveni upravni odjel Općine Sv.
Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16 Sv. Filip i
Jakov (u vrijeme trajanja javne rasprave) osobno
ili putem pošte

Članak 4.
Javno izlaganje održati će se 20. lipnja 2012. godine s
početkom u 12:00 sati u općinskoj vijećnici Općine Sv.
Filip i Jakov.

Članak 7.
Prijedlozi, primjedbe, očitovanja i mišljenja koja će biti
nečitko napisana, bez imena, prezimena, adrese i
potpisa podnositelja te dana drugačije od načina
opisanog člankom 6. ovog Zaključka, neće se uzeti u
obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi

Članak 6.
Prijedlozi, primjedbe, očitovanja i mišljenja na prijedlog
UPU-a moći će se:
− upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti uz
izloženi Prijedlog UPU-a (u vrijeme trajanja
javnog uvida);
− dati u zapisnik za vrijeme trajanja javnog
izlaganja;

Članak 8.

Članak 5.
Posebna obavijest o javnoj raspravi poslati će se
tijelima i osobama određenim posebnim propisima koja
su dala zahtjeve (podatke, planske smjernice i
propisane dokumente) za izradu UPU-a iz područja
svog djelokruga te ostalim osobama određenim
Odlukom o izradi UPU-a.
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dostaviti u Jedinstveni upravni odjel Općine Sv.
Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16 Sv. Filip i
Jakov (u vrijeme trajanja javne rasprave) osobno
ili putem pošte.

Članak 7.
Prijedlozi, primjedbe, očitovanja i mišljenja koja će biti
nečitko napisana, bez imena, prezimena, adrese i
potpisa podnositelja te dana drugačije od načina
opisanog člankom 6. ovog Zaključka, neće se uzeti u
obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi
Članak 8.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Sv. Filip i
Jakov“
Klasa: 022-05/19-01/89
Urbroj: 2198/19-12-01
Sv. Filip i Jakov, 25. svibnja 2012. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Općinski načelnik
Igor Pedisić
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IZDAVAČ: Općinsko vijeće Općine Sv. Filip i Jakov
Glavni i odgovorni urednik: Darinka Zorić, dipl. pravnik
Tel.: 023/389-800 - Tisak: Jedinstveni upravni odjel Općine Sv. Filip i Jakov, 2012.
OPĆINA SV. FILIP I JAKOV

